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''JEJ, DA NE OMAGAŠ NA POTI'' 
 

   Po tem, ko je Elija razkrinkal lažne 
preroke, je moral bežati. Zatočišče išče  
globoko v puščavi, kjer izčrpan doživi 
popoln obup: ''Vzemi Gospod moje 
življenje.'' Božji odgovor pa je: vrč 
vode in kruh s povabilom: ''Vzemi in jej, 
sicer bo pot zate predolga.'' 
 

 
 

   Prerok je ubogal. Jedel je in pil in 
v moči tiste hrane hodil 40 dni in 40 
noči. Prišel je do Horeba, kjer ga je 
Bog ''z rahlim vetričem pobožal po 
licu'', in Elija je spoznal ''kako dober 
je Gospod'' (Ps 33),   
''Vzemite in jejte, vzemite in pijte,'' 
nam reče Jezus pri vsaki sv. maši, 
da bi vstali in nadaljevali pot skozi 
stiske do točke, kjer nas čaka Oče.  
   Toda za pristop k tej hrani se je po- 

 
 

trebno osvoboditi površinskosti. 
Jezusovi sodobniki so bili osredo-

točeni na Jezusa človeka, kot so ga 

poznali na vasi, zato jim je bilo 

škandalozno povabilo: ''Jaz sem 

kruh življenja, jejte moje telo.'' 
 

   Tudi mi se moramo potruditi, 
da zapustimo površinskost zakra-
menta obhajila (vidni materialni del) 
in se podati v globino skrivnosti, 
da bi v grižljaju hostije (in požirku 
posvečenega vina) prepoznali 
skrivnostni vir večnega življenja. 
 

   Potrebno je, da zapustimo osre-
dotočenost nase in se osredo-
točimo na bližnjega in v žrtvo-
vanju tudi sami postanemo 
''hrana'' bližnjim. Ta hrana nas je 
sposobna obraniti pred obupom v 
naših stiskah, da v veri nada-
ljujemo pot k Očetu. Evharistija 
je hrana romarjev, kar tudi smo, 
na poti v nebeško domovino.  

župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

S L I V N I C A  -  sv. maše: 1,5m med osebami različnih gospodinjstev  

NEDELJA, 8. 8.   
19. MED LETOM  

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za +  Alojza Greifa 

PONEDELJEK,  9.  8. 

18.30 
za + starše Žnidarič in Drozg  
        ter Rudija Kaiser in sestro Anico 

Terezija Benedikta. Edith Stein  

sozavetnica  Evrope 

TOREK,  10.  8. 
18.30 

za + Zvezdano Lešnik 
 molitev za misijone Lovrenc, diak, muč. 

SREDA,  11.  8.   
18.30 

za + Janeza Marčinko in dvojne starše 
 molitev za družine Klara (Jasna) red ust. 

ČETRTEK,  12  8. 
18.30 

za +  Ivano Breznik 
 molitev za duh. poklice Ivana Šantalska, vdova 

PETEK,  13.  8.  
18.30 

za + Jožefo Jazbinšek  
pobožnost prvega petka  Poncijan, pap., Hipolit duh, muč 

SOBOTA,  14.  8.  
18.30 za + Antona Rihtarja 

Maksimilijan Kolbe, duh, muč 

NEDELJA, 15. 8. 
 

MARIJINO VNEBOVZETJE  

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Vladota in Rozalijo Dolenc 

D O B R O V C E  -  sv. maše: na 10m2 ena oseba ali eno gospodinjstvo 

NEDELJA, 1. 8.  
18. MED LETOM 9.00 za + Janeza Vidoviča 

PONEDELJEK,  9. 8. 17.30 za + Jožefa Verlaka 

NEDELJA, 15.  8.  
MARJINO VNEBOVZETJE 10.00 

- za krajane Skok, Dravskega Dvora in  
   Dobrovc 

KAPLJICA ROSE  
 

Včasih molitev lahko spremeni stvari,  

drugič vztrajnost v molitvi  

spremeni stvari. 
 

www:adoredieu.com 

Izdal: Župnijski urad Slivnica;  
 K cerkvi 11;  2312 Orehova vas 

e-pošta – soemen.joze@gmail.com  
031 590 556;   ℡: 02 60 54 021 

splet: www.mc-maranata.com; 
 

Odgovarja: Jože Šömen, župnik  

Slivniški župnijski list 
Leto 20, številka 33 8. avgust 2021 

19. NEDELJA MED LETOM  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  

»Njegovega očeta in mater poznamo. Kako more zdaj govoriti: ›Iz 

nebes sem prišel.‹« Jezus je odgovóril in jim dejal: »Ne godrnjajte 

med seboj! Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne Oče,  

ki me je poslal, in jaz ga bom obúdil poslednji dan.           Jn 6,43-44 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA je 
vsak ponedeljek, torek in sredo od 8h 
do 9h. V počitniških dneh darujmo še 
več časa Gospodu in mu izročajmo v 
varstvo sebe in svet. 
 

NA DOBROVCAH bo krajevno žegnanje 
v nedeljo, 15. 8. ob 10. uri. 
Slovesnost bo vodil stolni 
kanonik in škofijski kancler 
JANEZ LESNIKA. Med 
slovesnostjo bo blagoslovil 
temeljni kamen veroučne 
hiše  in nova okna na cerkvi. 
Za vernike bo pred cerkvijo 
šotor. Vabljeni k akciji 

čiščenja cerkve v torek, 10. 8. ob 9h.  
 

SEJA CELOTNEGA NOVEGA 
ŽUPNIJSKEGA SVETA 

Gospod nadškof je potrdil predlagane 
člane Župnijskega sveta. Želimo se 
takoj srečati, da dokončno določimo 
komisije. Naslednjo nedeljo bodo čla-
nom izročna imenovanja. Zato vsi člani 
novega Župnijskega Pastoralnega in 

Gospodarskega sveta 
vabljeni na skupno sejo 
v torek, 10. 8. ob 19h.  

Po uvodu in razdelitvi v skupine bomo 
spregovorili o župnijskem prazniku in 
drugih tekočih zadevah.  
 

ZAKRAMENT SV. ZAKONA  sta 
prejela 

ALEN  EGARTNER  IN 

VERONIKA  PINTAR 
Čestitamo in kličemo božji blagoslov! 

 

NOVA  KRISTJANKA 
MIA ČOPREŽ iz Hotinje vasi.  

Srečnim staršem čestitamo! 

 

SPREOBNJENJA V SIRIJI 
 

   Po desetih letih vojne ima Sirija 
podobo ruševin. Hkrati je to tudi 
dežela upanja za mnoge, ki so 
sredi trpljenja odkrili Kristusovo 
sporočilo.  
S tremi od tistih, ki so se od islama spreobrnili v 
krščanstvo, se je srečal  sodelavec od: Aleteia.fr. 
Nekaj iz tega pogovora imamo tu spoodaj. 

   ''Ljubljena in mučena Sirija'', je ob 
veliki noči pozdravil papež Frančišek 
deželo, ki je 10 let trpela pod grozo 
vojne. Ves čas je Cerkev sakušala 
lajšati bolečine. Preizkušnje, s katerimi  
so se soočali ljudje, pa so rodile tudi 
sadove vere. Med drugimi so Yahya, 
Mayas in Oubada odkrili neverjetno 
sporočilo Jezusove ljubezni.  

 
   Vsako leto je prineslo na stotine 
krstov v različnih krščanskih skup-
nostih (rimokatoliški, melkitski, evange-
ličanski…). O spreobrnjenjih pričujejo 
voditelji krajevnih skupnosti kot pastor 
Nihad Hassan med Kurdi ali  p. Raafat 
Abu el Nasser v katoliški melkitski 
skupnosti v Damasku. Po nastopu 
islamske države je vendar zaznati 
rastoče prehajanje od islama h 
krščanstvu; od preroka k Odrešeniku. 
Po eno leto so se pripravljali na krst. 
Spreobrnjenje je pogosto prineslo tudi 
nasprotovanje s strani družine ali 
okolice, zato mnogi ne dajo pričevanja.   

Vera, zavetje v preizkušnji.  
Yahya je spregovoril. Bil je rojen v 
muslimanski družini v Libanonu, je 
poročen in ima 3-letno hčerko. Idejo o 
spreobrnjenju je gojil tri leta. Močno je 

nanj vplival obisk 
samostana sv. 
Šarbela v Libanonu. 
''Ko je našo hišo 
zadela raketa od 
ISIS-a in je bil ubit 

moj oče, sva se z ženo odločila zapustiti 
mesto. Tedaj sem se počutil svo-
bodnega, da se izročim Jezusu. Prejel 
sem, kar sem dolgo iskal. Danes sem 
član zbora v katoliški cerkvi v Erbilu. 
Cerkev mi je drugi dom.''  
Mayas, (drugi sogovornik) pa reče: 
''Dolgo sem iskal smisel mojemu 
življenju. Ko sem spoznal Jezusa in se 
mu izročil, sem našel mir. Ko sem 
prejel krst, sem čutil, da sem res 
prerojen. V Cerkvi rad sodelujem.''  
Oubada pove svojo zgodbo. Rojen v 
Damasku v zelo konzervativni islamski 
družini, je študiral in delal v Saudski 
Arabiji. Sam pove: ''ISIS mi je potrdil 
kar sem o islamu že dolgo čutil, zato 
sem se mu oddaljil. Tri leta sem se 
pripravljal na krst. Sedaj sem srečen, da 
poznam Jezusa in moje srce je polno 
Njegove ljubezni.'' Ko to pripoveduje, 
spontano seže v žep po rožni venec in 
pove, da ga ima vedno s seboj. Sveto 
pismo ima ob postelji in ga rad bere. 
   Teh pričevanj se z druge strani 
dotikajo težave, saj je tisti, ki je zapustil 
Islam zavržen od družine in pogosto 
tudi napaden. Pa vendar jim je Jezusova 
bližina več kot vse stiske.   

Vir:  https://fr.aleteia.org/8.4.21 

HVALNICA SV. EVHARISTIJI 
 Častitljivi in slave vredni zakrament, 
ki presegaš človeška pričakovanja, 
zakrament, ki ga občudujejo angeli in 
ga ne more izraziti nobena človeška 
govorica in človeški razum ne more 
doumeti kakšne slave si vreden.  
    Koko to, da se veličastni Bog tako 
poniža, da postane dosegljiv 
slabotnemu in končnemu človeku; 
tisti, ki ga nihče ne more doumeti, 
niti nebo zaobjeti, ki se da nositi na 
perutih vetra, se naredi tako 
majhnega, da ga sprejme slaboten 
človek.            On, pred katerim se 

umakne sončna svetloba, vstopi 
v človeško srce.  To je 
skrivnost, ki se ne more dojeti 
z razmišljanjem, kajti tako 

neizmerno je drugačna od sveta. 
Oče izroča svojim zemeljskim 
otrokom svoj najvišji zaklad. Bog se 
izpostavi nevarnosti smrti.  Da 
obvaruje človeka, se izroča v hrano. 
Ta skrivnost presega modrost sveta.  

Sv Vincencij Pavelski 

 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

TELEFON – ''Ti si na telefon takorekoč 
nedosegljiva.'' – ''Ne bo držalo, saj sem 
skoraj ves čas na telefonu.'' 
 

V ŽIVALSKEM VRTU - Francelj opazi 
prikupno dekle. Zbere pogum in reče: 
''Verjetno si me že opazila tam pri kletki z 
opicami.'' – Ona: ''Ja, kako pa si prišel ven?'' 
 

BANKA – Moj nekdanj učitelj mate-
matike je prišel k bančnemu okencu in 
rekel. »Dvignil bi 50.« – »Pa sem ga 
vprašal: ''Česa? Jabolk ali hrušk?''« 


